
BEGINNER PHOTOGRAPHY CONTEST 2011 
 
 

HIMPUNAN MAHASISWA KEUANGAN PERBANKAN DAN KEUANGAN 
SYARI’AH 

(HIMAKAPS) 
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 

Jalan Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Kotak Pos 1234 Bandung 40012 
 
 
 

PROSEDUR DAN PERSYARATAN Peserta Beginner Photography Contest: 
1. Peserta berusia antara 15 s.d. 23 tahun. 
2. Peserta mengisi formulir pendaftaran, ditandatangani, dan melunasi biaya pendafaran 

sebesar Rp. 25.000,-/foto. 
3. Formulir dan uang pendaftaran diserahkan ke sekretariat BPC di Gedung Akuntansi, 

Politeknik Negeri Bandung. 
4. Format formulir juga dapat dikirimkan lewat e-mail heni_kawaii@yahoo.com dengan subject 

PENDAFTARAN BEGINNER PHOTOGRAPHY CONTEST. Foto yang dikirim lewat email akan 
dikenakan biaya tambahan. Sedangkan uang pendaftaran dikirim lewat rekening BNI Cab. 
Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). Nomor rekening 0208007091 a/n Nuraeni Hardiati 
Farhani. 

5.  Pendaftaran dilakukan paling lambat 4 Maret 2011 
6. Peserta yang melakukan pendaftaran melalui e-mail dan membayar biaya pendaftaran 

melalui rekening BNI, harus memberikan kabar lewat sms kepada CP yang tersedia sesaat 
setelah melakukan transaksi. 

7. Peserta mengumpulkan hasil karya berupa foto bertemakan “The Hardworkers” yang telah 
dicetak dengan ukuran 8R beserta softcopyberformat JPG yang dimasukan ke dalam CD-
ROM paling lambat 4 Maret 2011. 

8. Pengeditan diperbolehkan sebatas contrast, cropping, colorbalacing, sharpening. 
9. Foto yang diikutsertakan dalam BPC merupakan murni hasil karya peserta dan bukan hasil 

tindakan plagiat. 
10. Foto yang diikutsertakan dalam BPC belum pernah diikutsertakan dalam kontes/lomba lain. 
11. Karya diberi judul, waktu & lokasi pemotretan, dan jenis kamera yang digunakan. 
12. Bila terdapat kecurangan dan hal tersebut diketahui oleh pihak dewan juri/panitia pada saat 

proses penilaian hingga saat pengumuman,maka peserta yang bersangkutan akan terkena 
diskualifikasi dan peserta dianggap tidak pernah mengikuti BPC. 

13. Bila terdapat kecurangan pada saat kegiatan BPC telah selesai,maka segala konsekuensi yang 
berhubungan dengan tindak kecurangan tersebut ditanggung oleh peserta yang 
bersangkutan. Dan panitia tidak bertanggungjawab. 

14. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
15. Panitia berhak menggunakan foto hasil karya peserta untuk kepentingannya dengan catatan, 

panitia tetap mengakui bahwa foto tersebut merupakan hasil karya peserta yang 
bersangkutan dengan mencantumkan nama peserta pada foto. 

16. Peserta yang telah mendaftar dan menandatangani formulir pendaftaran, berarti telah 
menyetujui seluruh poin kesepakatan yang tertera pada prosedur ini. 
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FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN BEGINNER 
PHOTOGRAPHY CONTEST 

 
Nama Lengkap : 
 
Tempat/Tgl Lahir : 
 
Alamat : 
 
Gender : 
 
No. Telepon : 
 
E-Mail : 
 
Sekolah/Instansi : 
 
 

Penjurian oleh Perhimpunan Amatir Foto (PAF) - Bandung 
Pameran 9-12 Maret 2011 
Pengumuman Pemenang 12 Maret 2011 
Juara 1 : Rp 1jt + trophy + merchandise 
Juara 2 : Rp 750rb + trophy + voucher 
Juara 3 : Rp 500rb + trophy + voucher 
Semua peserta mendapatkan sertifikat 

 

CP: Heni 081326443258 
E-Mail: heni_kawaii@yahoo.com 
Blog: himakaps-himakaps.blogspot.com 
FB (event): Beginner Photography Contest 2011 
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